
Jongeren buiten beeld? 



Arbeidsmarktregio 

Zuid-Holland Centraal: 
 
Lansingerland 
Leidschendam-Voorburg 
Pijnacker-Nootdorp 
Voorschoten 
Wassenaar 
Zoetermeer 



Werkloosheid in L-V 
Totaal aantal werkzoekenden:  3.629 
% van beroepsbevolking:   10,7% 
waarvan al > 6 mnd werkloos:  2.709 
Stijging t.o.v. vorig jaar   27% 
 
Aantal jongeren < 27 jr werkzoekend  436 
% van alle jongeren    6% 
waarvan zonder startkwalificatie  51% 
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Knelpunten 
• Werkgelegenheid krimpt nog steeds, vooral voor jongeren; 
• Werkgevers nemen liever flexwerkers in dienst of inhuur 
• Verdringing van de arbeidsmarkt: hbo-ers op mbo-functies; 

mbo-ers op VMBO-functies; 
• Teveel jongeren hebben geen startkwalificatie (dus max. 

VMBO / MBO-1) 
• Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt is onvoldoende: hoe 

jongeren te bereiken? 
• Stagnatie aantal vacatures (-5%), vooral in sectoren bouw, 

industrie, fin. dienstverlening, overheid, horeca. 
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Kansen en ontwikkelingen 

• Vacatures vooral in sectoren onderwijs, zorg, en welzijn;  

• In 2014 groei verwacht voor detailhandel; 

• Voor lager-opgeleiden vooral kansen in handel, zakelijke dienstverlening 
en horeca; 

• Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld (€ 165.000 voor L-V, Wassenaar 
en Voorschoten) 

• Extra maatregelen Rijk : leerwerkcheques (leerwerkstage 6 mnd, met € 
600 p/m voor jongere); premiekorting ( € 55 extra voor jongere)  

• Daarnaast nog € 30 mln. extra beschikbaar gekomen (rijksbreed) door 
Europese fondsen (voor L-V ongeveer 2,5 ton?) 
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Maatregelen  (o.a.) 

• “Ruim baan voor de Jeugd”(juni 2013): Haaglanden + ZH-C; 

• Platform Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs (L-V)  

• Concrete maatregelen:  
– Ambassadeur Jeugdwerkloosheid DH; 

–  aanpak voortijdig schoolverlaten;  

– leerwerkcheques;  

– Jongeren Loopbaan Centrum;  

– Spots on the Jobs (loopbaanorientatie);  

– entreeopleiding (bindend studieadvies) 

– Jongerenbanenmarkt 



Welke creatieve ideeën zijn er? 

Voorstel PvdA Leidschendam-Voorburg: 

- Gemeente koopt ‘arrangemen’t in bij CWI 

- CWI kiest 5 jongeren die voldoen aan gevraagde profiel 

- CWI geeft deze jongeren werkgerelateerde cursus 

- Gemeente biedt deze jongeren daarna stageplaats aan  

 (bijv kantine, bodes/receptie, administratief werk) 

- Bij tevredenheid: jaarcontract. En wie weet…. 

 

- Resultaat: 5 jongeren die kans krijgen ervaring op te doen en 
aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.  

- Goed voorbeeld doet goed volgen > wie volgt? 




